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Alkohol- och drogpolicy år 2018
Grundsyn: För personer med förtroendeuppdrag, anställda och medlemmar gäller stadgar,
egenbestämmande, egenmakt, eget personligt ansvar inom ramen för våra etiska normer och svensk
lag.

Ledord – medmänsklighet och respekt
Det är alltid den enskilde som själv ska ta ansvar för sitt handlande men hålla sig till fakta och rätta
sig efter gällande lagar, förordningar och föreningsstadgar i och omkring RSMH Landskrona Fågel
Fenix’ verksamhet.
”Deltagande i verksamhet inom RSMH ska under utövande av detta avhålla sig från
alkohol och andra icke läkarordinerade droger.” – RSMH stadgar fastställda under kongressen 2015

Från 2015 års Stadgar:
- Du ska inte diskriminera någon annan, till exempel på grund av etnicitet, sexuell läggning, kön,
utseende, bakgrund eller ekonomiska förutsättningar.
- Du ska inte föra vidare vad som anförtros dig av personer som kontaktar dig, om de inte själva så
önskar.
I alla RSMH - sammanhang gäller ”etiska normer” – bilaga 5 och stadgar antagna under kongressen
2015 – även som representant för föreningen under hela representationen från verksamhet till
bostad.
Tobak – Rökning är inte tillåten i föreningens lokaler. Visa hänsyn vid rökning i anslutning till
föreningslokalen, fråga hellre före, och sträva efter ordnad och prydlig skötsel av vanan.
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Vi har nolltolerans vad gäller droger och alkohol. Och, om ingen annan åtgärd hjälper, följer vi
bilaga 1 i kongresstadgar, varning, avstängning eller uteslutning.
Gemensamt ansvar gäller personer med förtroendeuppdrag, anställda och medlemmar för
efterlevnad av policyn, vår egen och våra med medlemmars.
Huvudansvar för att reglerna efterföljs har föreningsstyrelsen i samråd med medlemmarna

Handling och förfarande:
Vid misstanke eller rapport: Tala med personen om misstankarna, uppmana personen att söka
hjälp, eller att kontakta styrelsen alternativt någon annan person med förtroende för hjälp. Alla
medlemmar är ansvariga och uppmanas att kontrollera så att reglerna efterföljs
Uppträdande: Be personen att lämna lokalerna, och förklara att de är välkomna tillbaka, vid bättre
mående alt tillnyktring. Vid behov se över verkliga alternativ till hjälp. Eller varför redan insatt
hjälp inte fungerar.
Upptäckandet av hantering av droger: Förklara för personer/personerna att det inte är okej att
hantera preparat inom föreningens verksamhet, oavsett vilka det gäller.
Förankrad och justerad vid årsmöte 2018……………….
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